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WRAKHOUT KOMT TOT LEVEN 
 

Zo typeerde een collega het werk 

van de in 2017 overleden 

beeldend kunstenaar Omer 

Gielliet. 

In Breskens, waar hij woonde en 

werkte, verzamelde hij  aan de 

oever van de Westerschelde 

aangespoeld hout, en ging er 

beeldhouwend mee aan de slag. 

Ongetwijfeld hebt u wel eens 

houtsnijwerk van deze priester 

gezien. 

Een afbeelding van Maria, van 

Johannes de Doper, Jezus, de 

Emmausgangers, … 

 

Wrakhout komt tot leven. 

Is dat, wat we Pasen noemen?  

Kruishout dat een bloeiende 

levensboom wordt?  

Stilstand die doorbroken wordt?  

Een zware steen die wordt 

weggerold?  

De dood die overwonnen wordt? 

Die voorbij gaat?  

Want dat is toch wat Pasen 

betekent: Pesach – voorbijgaan. 

De natuur reikt ons voorbeelden 

aan. 

Een refrein van een liedje zingt: 

Soms lijkt het dood, maar let 

maar op! Je ziet het nog niet 

goed. 

Het leeft en heeft een nieuw 

begin. En dat geeft nieuwe moed. 

In de coupletten horen we over 

een winterse tuin, dood en kaal. 

En toch…  

Die sprietjes die je ziet… zullen 

straks bloeien. 

Die tak aan die boom… die kleine 

knop … die gaat bloesem geven. 

En die rups… straks in een cocon, 

wacht een vlinder op de zon. 

 

Wrakhout komt tot leven. 

Maar geldt dat levensperspectief 

ook voor mensen?  Mensen die 

een wrak zijn? 

Welk perspectief is er  

als je kind ongeneeslijk ziek is, 

als je afscheid moet nemen van je 

geliefde, 
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als een aardbeving jouw 

moederland treft, 

als een bomaanslag in één klap 

honderden landgenoten 

wegvaagt, 

als je geslagen bent - letterlijk, 

psychisch, 

als het donker is in je leven, 

als … 

En toch…  

 

Wrakhout komt tot leven.  

Pasen begint  in het prille licht 

van de nieuwe morgen. Wat niet 

meer mogelijk leek, gebeurt. 

‘Ik heb vandaag voor het eerst 

weer eens gelachen’,  

zo vertelde mijn moeder, enkele 

maanden na de dood van haar 

levenspartner.  

’De St. Egidiusbeweging bood ons 

een geweldig kerstfeest’,  

aldus een glunderende zwerver in 

het Vlaamse tv-journaal.  

Gedurende enkele uren telde hij 

mee en werd hij bij zijn naam 

genoemd. 

Even iets minder…. Voor een ander, 

al jaren het motto van de 

Vastenaktie.  

En die ander, dat zijn dit jaar zij die 

uit hun vertrouwde huis werden 

verdreven omdat hun land werd 

afgepakt. door de rijken. Dat 

gebeurt o.a. in Guatemala en 

Brazilië. Maar ook kun je denken 

aan mensen die door oorlog zijn 

verdreven van huis en haard en nu 

leven in een vreemd land. 

Via het project “Je land is je leven” 

wil Vastenaktie met onze hulp deze 

mensen helpen een nieuw bestaan 

op te bouwen. 

 

Wrakhout komt tot leven 

‘We hebben Hem gezien, Jezus is 

niet dood, Hij leeft’,  

zo getuigden Maria Magdalena, 

de Emmausgangers, Thomas en 

anderen lang geleden. 

En dat mogen we ook vandaag 

zeggen: Hij leeft, overal waar 

mensen geven om elkaar,  

waar mensen kiezen voor de 

liefde en het leven, voor 

schoonheid, goedheid en 

waarheid, 

waar mensen elkaar op de been 

helpen en tot leven helpen 

komen. 

Waar dat gebeurt, is het Pasen. 

Feest van nieuw begin, feest van 

toekomst, feest van Leven. 

 

Peter de Rooij, wnd.  pastoor 
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VIERINGEN IN DE PAASTIJD 
 

ZATERDAG 9 april  - VIERING MET PALMZEGENING  

17.00 uur Huijbergen Peter de Rooij, pastoor /  Ryan Keetelaar, diaken 
19.00 uur Putte Peter de Rooij, pastoor /  Ryan Keetelaar, diaken 

 

ZONDAG 10 april -  PALMZONDAG MET PALMZEGENING  

09.30 uur Hoogerheide Peter de Rooij, pastoor /  Ryan Keetelaar, diaken 
11.00 uur Ossendrecht Peter de Rooij, pastoor /  Ryan Keetelaar, diaken 
 

 

REGIONALE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK 

DONDERDAG 14 april - WITTE DONDERDAG  

19.00 uur Hoogerheide Peter de Rooij, pastoor /  Ryan Keetelaar, diaken 
  
VRIJDAG 15 april  - GOEDE VRIJDAG - KRUISWEGGEBED  

15.00 uur  Huijbergen werkgroep liturgie 
15 00 uur Ossendrecht Ryan Keetelaar, diaken 
15.00 uur Putte  Eduarda Helinski 
19.00 uur Hoogerheide VIERING ROND HET KRUIS  
  Peter de Rooij, pastoor /  Ryan Keetelaar, diaken 
 
 
ZATERDAG 16 april - PAASWAKE  

19.00 uur Hoogerheide Peter de Rooij, pastoor /  Ryan Keetelaar, diaken 
 

 

PAASVIERINGEN 

ZONDAG 17 april – 1e PAASDAG   

09.30 uur Hoogerheide Piet de Meijer, pastoraal werker 
09.30 uur Putte Ryan Keetelaar, diaken 
11.00 uur Ossendrecht Ryan Keetelaar, diaken 
 
MAANDAG 18 april -  2e PAASDAG   

10.00 uur Huijbergen Ryan Keetelaar, diaken 
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KINDEREN EN KLEINKINDEREN OPGELET! 
 
Zouden we jullie wat mogen 
vragen? 
Als parochie bieden we sinds kort 
aan mensen die aan huis 
gekluisterd zijn,  zoals z ieken en 
hoogbejaarden, de mogelijkheid 
om thuis of in verzorgingshuis 
vieringen in de kerk van 
Hoogerheide te volgen.   
Leden van het pastoraalteam 
verzorgen die vieringen, samen 
met het koor of  zanggroep, en 
met de lector en acoliet.  
De vieringen (in de regel op 
zondag om 9.30 uur)  worden 
rechtstreeks uitgezonden via het 
platform Kerkdienst Gemist.  
Ook zijn doopvieringen en 
uitvaarten (mits  de nabestaanden 
toestemming geven) te volgen.  
Uitzendingen zijn achteraf  terug 
te kijken.  
Die uitzendingen kun je 
(wereldwijd) ontvangen via 
internet, daarvoor is dan wel een 
aansluiting nodig.  
Het kan op de pc of laptop: 
www.kerkdienstgemist.nl  en daar 
zoeken naar Hoogerheide  
Het kan ook via de website 
www.samenkerk.nl en daar op de 
startpagina de knop Kerkdienst 
Gemist  aanklikken.  
Het kan ook op een tablet of een 
smartphone via de android-app 
Kerkdienst Gemist.   
En het kan op moderne smart-tv’s  
via het internet en daar 

verbinding te zoeken met een van 
bovengenoemde websites.  
Voor oudere tv’s kan middels een 
settopbox (kastje dat enerzijds 
met een kabel op internet wordt 
aangesloten en anderzijds via 
HDMI-kabel op de tv) worden 
gekeken, informeer hiervoor bij 
het parochiesecretariaat; mogelijk 
zijn hier kosten aan verbonden.  
In alle gevallen is  er thuis  dus wel 
een internetaansluiting nodig .  
Veel mensen hebben thuis  een 
router voor tv, internet en bellen, 
en dus ook WIFI. Daarmee moet 
het lukken.  
De vraag aan jull ie, kinderen en 
kleinkinderen,  is , of  jullie je 
(groot)ouder(s)  willen helpen om 
–  als  zij  daar belangstelling voor 
hebben –  op een makkelijke 
manier de kerkdienst zichtbaar te 
maken. 
Aan het kijken zijn geen kosten 
verbonden. 
 
Mochten er vragen zijn, dan kun 
je mailen naar:  
locatiehoogerheide@kpnmail.nl  
of bellen met 0164-61 25 21 
 
Dankjewel.  
 
Het pastoraal team van parochie 
De Bron.  

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.samenkerk.nl/
mailto:locatiehoogerheide@kpnmail.nl
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Starrenhoflaan 6 –  2950 Kapel len  

Tel: 0032  366 44 266 –  fax: 0032 360 058 004  

Tel  privé  na 18.00 uur: 0032 366 51 007  

steenhouwerij.denisse@pandora.be  

www.steenhouwerij -denisse.be  

mailto:steenhouwerij.denisse@pandora.be
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VERGETEN GROENTEN

Het is de laatste jaren een 
regelrechte hype, overal werd er 
over gesproken. Ineens werden er 
kookboeken met stapels tegelijk 
gedrukt. Gerechten werden uit de 
grond gestampt. En smakelijke 
gerechten kwamen in restaurants 
op de kaart. 
Ik heb het over vergeten groenten. 
Groenten die dagelijkse kost waren 
in de tijd van onze grootouders. 
Ze zijn vandaag de dag weer 
helemaal in, ik noem er zeven. 
Pastinaak, schorseneren, 
aardperen, mierikswortel, 
rammenas, meirapen, koolraap.  
In het kookboek van de 
Amsterdamse Huishoudschool, 
destijds van mijn moeder, maar nu 
in mijn keukenkastje, kom ik ze 
tegen, en ook in de groentezaak en 
bij de supermarkt. 
En de heerlijke soepen en andere 
gerechten? Velen zijn er lyrisch 
over. 
De zeven vergeten groenten zijn in 
dit artikeltje een opstapje naar de 
sacramenten van de Kerk. Ook 
zeven stuks. Kent u ze nog 
allemaal? Doopsel, vormsel, 
eucharistie, huwelijk, wijding, 
biecht en als laatste het sacrament 
van de zieken. En over dat laatste 
(vaak ook letterlijk het laatste) 
sacrament wil ik graag iets zeggen. 
Juist omdat het bij velen in de 
vergetelheid is geraakt, soms angst 
inboezemt, of zelfs onbekend is. 

Toch heeft dit sacrament (een heilig 
teken waarbij God je aanraakt) 
oude papieren. De apostel Jakobus 
schreef er al over in de eerste 
eeuw: Is iemand onder u ziek? Laat 
hij de priesters van de gemeente 
roepen: zij moeten een gebed over 
hem uitspreken en hem met olie 
zalven in de naam des Heren. 
En in feite doen we dat nog steeds. 
Als we een zieken willen zalven 
komen er overigens geen drommen 
priesters tegelijk, zoals in die eerste 
eeuw, maar zal er – als je dat vraagt 
– een priester naar de zieke 
toekomen, thuis, in verpleeghuis, of 
ziekenhuis. 
 
Ikzelf mag dat geregeld doen. Maar 
jammer is het vaak wel, dat de 
zieken of de verzorgenden veel te 
lang wachten om dit sacrament te 
vragen. 
Dat is een erfenis uit het verleden. 
Vroeger werd dit sacrament ook 
wel het Sacrament van de 
Stervenden genoemd, het Oliesel. 
Maar sinds het Tweede Vaticaans 
Concilie (zestig jaar geleden) is er 
een nieuwe naam aan gegeven.  
Het sacrament beoogt kracht te 
geven aan iemand die ernstig ziek 
is, naar lichaam of geest. Het kan 
ook een door ouderdom verzwakt 
iemand zijn, of iemand die een 
zware operatie moet ondergaan. 
 
Je kunt het sacrament individueel 
ontvangen, maar ook gezamenlijk 
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als groep. Er zijn parochies die dat 
jaarlijks organiseren, of de zalving 
onderdeel laten zijn van een 
Triduüm.   
De belangrijkste onderdelen van de 
viering zijn de handoplegging en de 
zalving. 
En uiteraard is er het gebed. Mijn  
vroegere pastoor zei eens: als je 
een sacrament ontvangt, raakt God 
je aan, je krijgt een kus van God. 
 
En inderdaad, de zieke wordt 
aangeraakt. Met de handoplegging 
laten we voelen dat God zijn hand 
op de zieke legt.  
Ik vraag ook aan de omstanders 
hun hand te leggen op het hoofd 
van de dierbare. Teken van 
nabijheid, teken ook van liefde. 
Die zalving geschiedt door een 
kruisje met olie te maken op het 
hoofd en op de handen. Daarmee 
wordt het genezend karakter van 
dit sacrament uitgedrukt. Mijn 
ervaring is, dat het sacrament rust 
geeft aan de ontvanger. Vaak 
wordt de angst voor de dood 
weggenomen. En gaat de zieke met 

vertrouwen de toekomst 
tegemoet. Ook de andere 
aanwezigen vinden troost in wat er 
gebeurt. 
 
Als het kan,  delen allen in de 
communie die wordt uitgereikt. 
Als we weten dat het de laatste 
keer is dat de zieke de communie 
krijgt, noemen we dat ‘het 
Viaticum’, voedsel voor onderweg, 
de weg vanuit hat aardse leven 
naar het andere, eeuwige leven. 
 
Ik hoop dat we dit sacrament 
steeds ter sprake brengen als we 
met ernstige ziekte te maken 
krijgen. Het is zoals bij de vergeten 
groenten: we wisten niet meer hoe 
lekker die groenten zijn. Dat geldt 
ook voor het voor velen 
onbekende  Sacrament van de 
Zieken. Maar als men de 
plechtigheid heeft bijgewoond, dan 
is er grote dankbaarheid, zowel bij 
de zieke die we er een dienst mee 
bewezen hebben (we spreken ook 
wel van ‘bedienen’) als bij familie 
en vrienden. Het geeft kracht en 
het geeft troost.  
 
N.B. als er geen priester 
beschikbaar is om het Sacrament 
van de Zieken toe te dienen, kan 
een zieke door een diaken of 
pastoraal werker gesterkt worden 
door ziekenzegen en gebed. 
 
Peter de Rooij, wnd pastoor 
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VASTENACTIE 2022: 

LANDRECHTEN 

Net als andere jaren 
organiseert Vastenactie ook dit 
jaar de Vastenactie-campagne. 
Helaas kunnen we dit jaar geen 
activiteiten organiseren, maar 
willen we de Vastenactie zeker 
bij u aanbevelen. De jaarlijkse 
Vastenactiecampagne staat dit 
keer in het teken van het 
beschermen van landrechten 
van inheemse volken. Hun 
recht op land raakt aan grote 
uitdagingen als 
voedselzekerheid, 
biodiversiteit, milieu en 
klimaat.   
 
Dagelijks worden op vele plaatsen in 
de wereld kleine boeren, indianen 
en andere mensen uit hun huizen en 
van hun land gezet, vaak met 
geweld en intimidatie. Overheden of 
grote ondernemingen nemen hun 
land in bezit, bijvoorbeeld voor het 
aanleggen van een palmolieplantage 
of de bouw van een 
waterkrachtcentrale. Economische 
belangen blijken helaas zwaarder te 
wegen dan de landrechten van de 
lokale bevolking. 
 
Hun land is hun leven 
Onze voedselzekerheid is afhankelijk 
van goed vastgelegde landrechten 
van kleine boeren. Lokale 
gemeenschappen beschermen 

namelijk tachtig procent van de 
biodiversiteit op aarde. Zij eten wat 
de natuur biedt en produceren 
voedsel op kleine schaal, met 
behulp van natuurlijke hulpbronnen. 
Over het algemeen zorgen deze 
gemeenschappen ervoor dat 
gebruik en herstel van de natuur 
met elkaar in evenwicht blijven.  
 
Landonteigening voor de aanleg van 
plantages met slechts één gewas 
leidt tot vermindering van de 
biodiversiteit en het vernietigen van 
lokale voedselsystemen. 
Grootschalige houtkap en 
monocultuur hebben ernstige 
gevolgen voor milieu en klimaat. De 
uitstoot van broeikasgas neemt toe, 
wat bijdraagt aan 
klimaatverandering. Om dat te 
voorkomen is het belangrijk de 
landrechten van lokale 
gemeenschappen te beschermen. 
 
Wat doet Vastenactie? 
Ieder jaar steunt Vastenactie 
projecten die (in)direct te maken 
hebben met landrechten. De 
afgelopen jaren heeft Vastenactie al 
zo’n 28.000 mensen geholpen bij 
hun strijd voor landrechten. In 2022 
ondersteunt Vastenactie drie Maya-
gemeenschappen in Guatemala bij 
onderhandelingen met de overheid 
over land. In Libanon krijgen 250 
gezinnen van Syrische vluchtelingen 
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in de Bekavallei hulp bij het 
opbouwen van een menswaardig 
bestaan en in Brazilië ontvangen 
zestig families kassen, bassins voor 
wateropvang, zaaigoed en 

begeleiding bij het opzetten van een 
tuinbouwproject. 
Op www.vastenactie.nl leest u meer 
over deze projecten.  
 

  

 

Raadhuisstraat 84  
Hoogerheide 
Tel:  0164 - 61 23 87 
 

Antwerpsestraat 20 
Putte 
Tel:  0164 –  60 60 46 
 

Molenstraat 80  
Ossendrecht 
Tel:  0164 –  67 24 24 

Wat kunt u bijdragen? 

Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar Vastenactie aan bijdraagt: 

 Reparatie van drinkwatersysteem voor één familie   €   23 

 Eén bijenkorf voor een gezin van bijenhouders    €   45 

 Juridische bijstand voor één persoon gedurende het hele proces € 790 

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen. 

Doneer tijdens de collectes op 12 en 13 maart in de parochiekerken. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Caritas “De Bron” Woensdrecht 

IBAN NL21 INGB 0000 0058 50  t.n.v. Vastenactie, Den Haag  
 

http://www.vastenactie.nl/
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verkoop    -   taxaties   -   aankoopbegeleiding 
Beëdigd en Register makelaar / taxateur 

 

Kantoor: Westersingel 53 - 55 te Bergen op Zoom  

Woonadres: Eikelhof 9 te Ossendrecht 

Tel: (0164) 233700 

www.vankaammakelaardij.nl 
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COMMUNIEVIERINGEN 2022 
 

Inmiddels zijn we weer gestart met 

de communievoorbereiding. In 

totaal hebben 27 kinderen uit de 

parochie zich aangemeld. Wij zijn 

blij met zoveel aanmeldingen. 

Gelukkig kunnen we weer bij elkaar 

komen. Inmiddels hebben we al 2 

bijeenkomsten gehad. De kinderen 

worden voorbereid met het project 

‘Blijf dit doen’. Tijdens de 

bijeenkomsten vertellen we veel 

over Jezus, worden er Bijbelverhalen 

gelezen, opdrachten gemaakt, 

oefenen we het kruisteken en het 

Onze Vader en gaan we nog in de 

kerk kijken. Ook worden er door de 

communicanten palmpaasstokken 

gemaakt en een mooie 

communiekaars.  

 

Omdat de groep communicanten te 

groot is voor één viering, zal de 

groep gesplitst worden. De 

voorbereidingen doen we 

gezamenlijk tijdens bijeenkomsten 

op vrijdagmiddag in de kerk te 

Hoogerheide. 

 

De communievieringen vinden 

plaats op: 

Zondag 22 mei om 10.00 en 

12.00 uur in de kerk van 

Hoogerheide.* 

Deze vieringen worden voorgegaan 

door pastoor Peter de Rooij en 

diaken Ryan Keetelaar. Het 

Krekelkoor uit Huijbergen onder 

leiding van Denise Holscher zorgt 

voor de muzikale begeleiding. 

 

* We gaan er vanuit dat deze viering 

door kan gaan maar uiteraard onder 

voorbehoud van de dan geldende 

Corona maatregelen. 
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VORMSELVIERING 

 

Op vrijdag 3 juni om 19.00 uur zal in de kerk 

van Wouw een regionale Vormselviering zijn*. 

Deze viering is bestemd voor alle vormelingen 

uit parochie de Bron en parochie O.L. Vrouw 

in ’t Woud. In totaal hebben zich 13 kinderen 

hiervoor aangemeld. 

De vormelingen hebben op zondag 6 februari jl. al een speurtocht gehad in de 

kerk van Wouw met aansluitend een presentatieviering. Deze viering is 

overigens nog terug te zien via de website www.samenkerk.nl. Als u kiest voor 

parochie O.L. Vrouw in ’t Woud onder het kopje ‘uitzending vieringen’ kunt u 

de viering selecteren. 

De komende maanden komen de vormelingen nog een aantal keren bij elkaar 

voor een aantal activiteiten. Zo gaan ze bijvoorbeeld het ‘paadje van Kaatje’ 

lopen in Ossendrecht en hebben we nog een theorie bijeenkomst over het 

sacrament Het Vormsel.  

Wee doen ons best om de vormelingen goed voor te bereiden op deze 

volgende stap in hun katholieke leven en zien uit naar een mooie viering. 

Bisschop Liessen zal de kinderen het Heilig Vormsel toedienen. De viering zal 

via de livestream te volgen zijn.  

* We gaan er vanuit dat deze viering door kan gaan maar uiteraard onder 

voorbehoud van de dan geldende Corona maatregelen. 

  
kom ook eens snuffelen in de 

 

 DIONYSIUS-WINKEL in PUTTE 
 

leuke koopjes, veel gezelligheid, goeie koffie ! 

 

iedere woensdagochtend, ( behalve als er een uitvaart is) 
 

 

http://www.samenkerk.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiupCzro3bAhXJRhQKHWnjAicQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.aliexpress.com/item/16X14-1CM-Dove-Of-Peace-With-Olive-Branch-Birds-Peace-Vinyl-Art-Car-Stickers-Black-Silver/32809221959.html&psig=AOvVaw1ivLBtRatc1JwM0mox5t4c&ust=1526667665065352
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BOEKENMARKT GERTRUDISKERK OSSENDRECHT. 
 

Wat vinden we het fijn dat onze 

boekenmarkten weer door mogen 

gaan. Heel leuk om 6 februari weer 

veel van onze vaste klanten te 

hebben gezien. 

Mooi om te horen dat velen de 

boekenmarkt gemist hadden. 

6 maart is het weer zover. Dan kunt 

u tussen 13.00 uur en 17.00 uur 

weer komen snuffelen tussen 

duizenden boeken. 

Aan de prijs hebben we niks 

veranderd. Voor 1 euro hebt u al 

een mooi boek, in wat voor genre 

dan ook. 

Ook mag u nog steeds uw “oude” 

boeken meebrengen. Toch fijn dat 

een ander er dan weer plezier aan 

kan beleven? 

Als u tijdens één van onze 

boekenmarkten geen tijd hebt om 

te komen, dan mag u deze boeken 

altijd in de bidkapel wegzetten. De 

bidkapel is overdag altijd geopend. 

Ook cd’s, lp’s en dvd’s zijn 

welkom. Evenals complete 

puzzels. 

Onze volgende boekenmarkten 

zijn : 3 april, 1mei en 5 juni. 

Het is iedere maand weer een heel 

karwei om alle boeken op de 

banken te krijgen en op maandag 

weer op te ruimen. 

Daarom zijn we verheugd dat er 

nieuwe “sjouwers” bij zijn 

gekomen. 

Wij organiseren de boekenmarkt  

nu al 12 jaar en dan is het logisch 

dat er in de loop van de jaren 

medewerkers afvallen. 

Zeer welkom dus aan onze nieuwe 

medewerkers en natuurlijk een 

woord van dank aan diegenen die 

al jaren met de boeken sjouwen. 

Zonder jullie zou het niet lukken 

om iedere maand weer een mooie 

boekenmarkt te organiseren. 

Heeft u vragen?  Yvonne Rijk 

hetzoeterijk@hotmail.com   of 

0164-673304 

 

 

 

  

mailto:hetzoeterijk@hotmail.com


17 
 

Potten (h)eerlijke Maya-honing zijn dagelijks 

verkrijgbaar bij de receptie van het broederhuis 

Boomstraat 7 in Huijbergen 

telefoonnummer is: 0164.64 26 50 

halve kilo potten kosten € 5,- 

 

 

 

 

  

 

Bij een overlijden wil je maar twee dingen: steun en zorg 

Wij verzorgen een uitvaart met alle begrip voor uw verdriet, met gepaste aandacht 
voor uw zorgen en een open oor voor uw wensen. 
  

Christian Zorge Uitvaartondernemer  

Hoogerheide, Putseweg 147, tel:  0164 -61 60 77 
Christ ian Zorge, dag en nacht bereikbaar  

chris@uitvaart -zorge.nl.nl  
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IN MEMORIAM BROEDER EYMARD 

8 februari is Broeder Eymard in vrede overleden, 

berustend in het feit dat zijn tijd hier op aarde ten 

einde liep. Maanden geleden had hij de 

ziekenzalving ontvangen en hij voelde zich daarna 

klaar om dit leven los te laten. 8 februari was het zo 

ver en 15 februari is hij na een Eucharistieviering 

ten afscheid naar zijn laatste rustplaats gebracht op 

het kloosterkerkhof. 

Broeder Eymard is geboren in 1938 in een groot 

boerengezin in het Zeeuwse Groede. Op 20 jarige leeftijd koos hij voor een 

leven als Broeder van Huijbergen, en in 1964 trad hij definitief toe tot die orde. 

Hij werkte vooral achter de schermen, dienstbaar maar ook onmisbaar voor zijn 

medebroeders. Indrukwekkend was de zorgvuldigheid waarmee hij de hem 

toegewezen taken in de keuken uitvoerde. Nauwgezet en met respect voor de 

materie deed hij zijn werk; voedsel mocht absoluut niet verspild worden, 

restjes konden altijd verwerkt worden, ‘korstjes zijn ook brood’ en de 

aardappels moesten zo dun mogelijk geschild worden. 

Datzelfde voorzichtige respect kenmerkte ook zijn omgang met mensen; altijd 

geduldig luisterend naar de verhalen van ieder die het moeilijk had. Steeds op 

weg om zieke, eenzame, bedroefde of oude mensen te bezoeken, maar ook 

graag te verleiden tot een spelletje rummikub of fanatiek te bridgen. 

De laatste 20 jaar was hij intensief betrokken bij de liturgie. In onze parochie 

verzorgde hij de avondwake, was acoliet bij uitvaarten en verzorgde de 

Allerzielenvieringen. Hij ging voor in gebedsdiensten in de woon- zorgtehuizen, 

heeft menige viering opgeluisterd met zijn zang en was altijd bereid om in te 

springen als dat nodig was. 

Nu zijn leven  hier op aarde ten einde is kunnen wij slechts met grote 

waardering de herinnering koesteren aan deze dienstbare, beminnelijke mens 

die zo veel betekend heeft voor onze parochie. 

In dankbare herinnering, de redactie  
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Kwaliteitsslagerij 
Ron Tak 
Hondseind 17 
4641 HM Ossendrecht 
Tel: 0164 67 39 74 

 

Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.30 uur 
woensdagmiddag gesloten – zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur 
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Tarieven begraafplaatsen De Bron 

Tarieven bij begraving, reservering of verlenging per jaar *:  

Enkel graf: grafrecht inclusief onderhoudskosten                          €  51 

Dubbel graf: grafrecht inclusief onderhoudskosten                         € 103 

Kindergraf t/m 12 jaar, grafrecht inclusief onderhoudskosten           €  20 

Urnengraf, grafrecht inclusief onderhoudskosten                         €  41 

Urn in een columbarium, grafrecht inclusief onderhoudskosten           €  41 

Eenmalige wettelijke verwijderingsbijdrage steen:  

Graf volwassene                                                                                 € 155 

Kindergraf                                                                                               €  77 

Urn in urnengraf of columbarium                                                    €  77 

Graf delven voor volwassene:  

op werkdagen                                                                                               €  517 

in het weekend                                                                                               €  620 

Graf delven voor kinderen:  

op werkdagen                                                                                              €  258 

in het weekend                                                                                              €  310 

Herbegraven: uitsluitend op werkdagen:  

Volwassenen                                                                                             €  361 

Kinderen                                                                                            €  180 

Bijzetting in een urnengraf:  

op werkdagen                                                                                            €  155 

in het weekend                                                                                           €  206 

Bijzetting in een bestaand graf (vergaanbare urn)  

op werkdagen                                                                                          € 155 

in het weekend                                                                                 € 206 

Bijzetting in columbarium:  

op werkdagen                                                                                          € 155 

in het weekend                                                                                          € 206 

    As verstrooiing:  

op werkdagen                                                                                          € 155 

in het weekend                                                                                         € 206 

*Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met het indexcijfer CPI van oktober. 

Vastgesteld in bestuursvergadering parochie De Bron d.d. 07-01-2022  

Opmerkingen: voor een dubbel graf wordt een tarief van 2x grafrecht en 2x onderhoudsbijdrage 

begraafplaats in rekening gebracht; bij overlijden 2e persoon wordt tijdslimiet grafrechten van de 1e 

overledene gelijk getrokken naar 20 jaar en verrekend, bv na 11 jaar bij bijzetting wordt dan 9/20 

deel van 1e overledene  in rekening gebracht. 

 

Bij kindergraven, wanneer het kinderen betreft tot en met 12 jaar en in het geval van een 

doodgeboren vrucht, wordt van de navolgende tarieven slechts 50% in rekening gebracht: grafrecht 

voor de duur van 20 jaar, incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats, kosten graf delven en 

verwijderingsbijdrage. 
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BESTUURSBERICHTEN 

Kerkbestuur: 
        Wim Reijnders is enkele jaren 
vice-voorzitter geweest van het 
kerkbestuur van parochie de Bron 
en van OLV in het Woud te Wouw. 
Om gezondheidsredenen heeft hij 
besloten om per 1-1-2022 te 
stoppen als vice-voorzitter in 
parochie de Bron. In de jaren dat hij 
actief was in de Bron heeft onder 
zijn bezielende leiding de verkoop 
van de St Josephkerk in 
Woensdrecht zijn beslag gehad en  
is er een reorganisatie op het 
parochiekantoor geweest.  Wij zijn 
hem hierin heel erkentelijk en 
danken hem voor zijn inzet. 
    Door zijn vertrek is het bestuur 
verder uitgedund en wij zijn op zoek 
naar nieuwe bestuursleden voor de 
functies:  vice-voorzitter, 
penningmeester, lid voor 
communicatie, en vrijwilligers 
coördinator. 
 

  Kerkenvisie      

    Het monumentenhuis Brabant in 
Geertruidenberg is door de 
gemeente Woensdrecht benaderd 
en heeft de opdracht aanvaard om 
een beleidsnota 1. kerkenvisie en 2. 
religieus erfgoed op te stellen.   
De kerkenvisie omvat de visie 
omtrent de kerkgebouwen, het 
religieus erfgoed is veel breder, 
omvat oa kloosters, kapellen, 
pastorieën, begraafplaatsen, H. 
Hartbeelden, en andere religieuze 
objecten.  Het monumentenhuis 

Brabant wil in overleg met de 
eigenaars van de kerken ( = parochie 
de Bron) komen tot een kerkenvisie. 
Vragen die opkomen zijn: hoe maak 
je een kerkgebouw 
toekomstbestendig; hoe kan het 
gevoel dat iemand heeft  bij een 
kerkgebouw blijven bestaan, ook als 
het geen kerkelijke functie meer 
heeft etc. 
    Het kerkbestuur is hierover in 
gesprek met het Monumentenhuis 
Brabant en met deskundigen van 
het bisdom.  Wordt vervolgd. 
 

Kerkbalans 

Ondanks de beperkingen door 
Corona is de actie Kerkbalans van 
start gegaan, zij het iets later als U 
gewend bent.   Uw gave is van harte 
welkom. 
 

Inventarisatie kerkelijke kunst 

Door de diocesane commissie 
kerkelijke kunst zijn de kerken van 
Huijbergen en Putte bezocht en is er 
een inventarisatie gedaan. Hierdoor 
is voor de verzekering helder wat de 
te verzekeren objecten zijn en kan 
dit dossier in de toekomst zo nodig  
gebruikt worden. 
 

Live stream: 

    Er is een donatie gedaan aan 
parochie de Bron,  een geoormerkte 
donatie.  Dat wil zeggen, dat dit geld 
alleen besteed mag worden aan een 
live stream;  Er is dan kerkTV 
mogelijk vanuit thuis of tehuis.  
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Vooral ouderen die slecht mobiel 
zijn en mensen in de verzorgings-  
en verpleegtehuizen kunnen er 
gebruik van maken.  Bij de firma 
Schaapsound is een offerte 
aangevraagd, passend binnen het 
beschikbare budget. 
  Daar de kerk in Hoogerheide 
wekelijks beschikbaar is, is er 
gekozen om de camera te plaatsen 
in de kerk van Hoogerheide. Wij zijn 
nog op zoek naar mensen die willen 
meedenken aan de implementatie 
en bediening van de camera etc. 
Gaarne melden in het 
parochiekantoor in Hoogerheide. 
 

GIVT 

   Ook zijn we ons aan het oriënteren 
over GIVT,   dat kan goed passen bij 
de hierboven genoemde life 
streamingsdienst;  met GIVT is het 
mogelijk om collectes en 
kaarsengeld digitaal uit te voeren,  
dwz middels een smart Phone, 
waarop dan een app is geplaatst.  U 
ontvangt tegen de tijd  dat we het 
gaan uitrollen, nog uitgebreid 
informatie. 
 
Tarieven 

De kerkelijke  tarieven zijn gestegen 
met 3,4 % conform het advies van 
CPI. Op blz 20 in dit blad en op de 
site samenkerk.nl  staan de huidige 
tarieven vermeld. 
 

Jan van den Elsen,  secretaris de Bron 
 

 

 

 

 

 

 

 

De kerk is daar waar mensen 

zijn die geven om elkaar. 

Geen hoge God zal met hem 

zijn, maar God dicht bij de 

grond  
 

De kerk is daar waar mensen 

zijn die staan in dit verbond 

De kerk is daar waar mensen 

zijn die rouwen met elkaar.  

En niemand draagt alleen de 

pijn. 
 

De kerk is daar waar mensen 

zijn, die Goede Geest gewijd 

De kerk gedijt waar uitzicht is 

voor iedereen die lijdt.  

Hier krijgt het leven nieuwe zin, 

verliest de dood zijn macht.  

Wij samen gaan de toekomst in 

en dat is onze kracht. 
Adri Bosch 

HARTELIJK DANK VOOR UW 

REEDS BETAALDE BIJDRAGE 
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Oproep 

Onlangs heeft de parochie van een parochiaan een royale 

financiële gift ontvangen, bestemd om kerkdiensten via een 

livestream uit te zenden. We zijn daar blij mee want dan kunnen 

mensen die aan huis gekluisterd zijn, denk aan zieken en aan 

hoogbejaarden, maar ook mensen in verzorgingshuizen, de 

vieringen thuis volgen; dat kan de zondagsviering zijn, maar ook 

op verzoek een doopviering of  uitvaart. 

Omdat  in onze parochie deze kerk de enige kerk is waar elke 

zondag een viering is zal Kerk-TV in deze kerk in Hoogerheide 

geïnstalleerd worden. De bediening van de camera gebeurt 

vanaf een van de voorste banken links. Om de camera optimaal 

te gebruiken zou het fijn zijn als er een groepje vrijwilligers komt 

om de apparatuur tijdens de vieringen te bedienen.  

Misschien heeft iemand van u belangstelling om dit  

bijvoorbeeld éénmaal per maand te doen. Maar ook kunt u 

denken aan een al wat ouder kind of kleinkind die dit leuk vindt 

om te doen. Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij het 

parochiesecretariaat, tel. 0164-612521 of mailen naar 

locatiehoogerheide@kpnmail.nl.  

Als er mensen zijn die de camera willen en kunnen bedienen, 

wordt de livestream aangeschaft en zullen we u via 

parochieblad en website informeren hoe je de viering kunt 

bekijken.  

mailto:locatiehoogerheide@kpnmail.nl
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Palmpaasstok maken 

Op Palmzondag (het weekend  voor 

Pasen) worden kinderen uit de parochie 

uitgenodigd naar de kerk te komen met 

een palmpaasstok. 

We gaan die palmpaasstokken maken in 

de kerk van Hoogerheide.  

We doen dat met alle schoolgaande 

kinderen uit parochie De Bron samen op 

vrijdag 8 april van 15.30 tot 16.30 

uur. 

De communicanten ontvangen een 

aparte uitnodiging.  

Opgeven hiervoor kan tot maandag 4 

april op mailadres locatiehoogerheide@kpnmail.nl . Wij zorgen voor een 

stok, crêpepapier en een broodhaantje, een palmtakje. Je moet zelf zakjes 

etenswaren en/of versierzelen meenemen waarmee je de stok wil 

versieren. Zorg ervoor dat ze goed verpakt zijn en zo kunnen worden 

opgehangen of vastgeknoopt aan de palmpaasstok. 

 

We zouden het leuk vinden als dan op Palmzondag 9 april naar de kerk 

komt met je versierde palmpaasstok.  Om 9.30 uur in de kerk van 

Hoogerheide, of om 11.00 uur in de kerk van Ossendrecht. 

 

De palmpaasstok is een houten kruis 

met een broodhaantje erop, dat 

wordt versierd met crêpe papier en 

verschillende symbolen (snoepjes) 

die verwijzen naar de gebeurtenissen 

in de Goede Week. Dat is de week 

tussen Palmpasen en het Paasfeest, 

waarin de laatste dagen van het leven 

van Jezus centraal staan. 

Wees welkom, pastoor Peter, 

pastor Ryan en Mirella teamassistent 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs0OqrlvrgAhWmsqQKHRkwBGwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stefanus.nl/nieuws/homepage/uitnodiging-palmpasen-2018&psig=AOvVaw1HZfCBvOs_B7ypqTpU3oAy&ust=1552396595350170
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB5vnzlvrgAhXN1qQKHTA1BagQjRx6BAgBEAU&url=https://rkwestland.nl/s-gravenzande/nieuws/palmpasenstok-maken-s-gravenzande&psig=AOvVaw1HZfCBvOs_B7ypqTpU3oAy&ust=1552396595350170
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BORREMANS 

B’S 
schoenmode 
RAADHUISSTRAAT 121 

4631 ND HOOGERHEIDE 
TEL: 0164-61 28 29 

 

De redactie 

wenst u 

een heel goed 

paasfeest toe 

COLOFON 

Parochieblad ‘De Bron”  
Verschijnt 4 maal per jaar. 
Oplage: 1500 
 
PAROCHIEBESTUUR  
Peter de Rooij voorzitter 
 Tel: 06-30 44 31 17 
Jan van den Elsen secretaris 
 vd_elsen@ziggo.nl 
vacant  penningmeester 
Wim Kruf  lid bouwzaken 
 
 
 
REDACTIE:  
Joke Rijsdijk 61 32 41 
Marianne Mattheussens 67 27 19 
Sofie van der Helm 61 28 47 
Drukkerij ‘De Bron’  61 25 21 
 
 
REDACTIEADRES 
E-mail: 
rijsdijkbloemendaal@hotmail.com 

of via een van de redactieleden 
of via een van de parochiekantoren 

 
De zomer-editie verschijnt: 
vanaf  17 juni 
 
Kopij inleveren tot 26 mei  

mailto:rijsdijkbloemendaal@hotmail.com
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  PASTORAAL TEAM van parochie DE BRON 
 

 
Peter de Rooij, waarnemend pastoor paederooij@gmail.com 
Ryan Keetelaar, diaken diakenkeetelaar@gmail.com 
Mirella Broos, teamassistente mirella@samenkerk.nl 
 
 

Doorschakeling telefoon: Om een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid te 
verkrijgen is buiten kantooruren het nummer 0164-61 25 21 doorgeschakeld 
naar het nummer 06-30 52 55 09 (Mirella Broos). 
 

 
ADRESSEN GELOOFSGEMEENSCHAPPEN: 

 

HOOGERHEIDE EN WOENSDRECHT:  
Tel. 0164-61 25 21 parochiekantoor in de kerk van Hoogerheide 
 Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 
 Geopend op woensdag- vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur 

 
HUIJBERGEN: 
Tel: 0164-61 25 21  Boomstraat, 1, 4635 CX Huijbergen 
 Intenties kunnen ook worden opgegeven bij 
  de receptie van Ste Marie, Boomstraat 7, Huijbergen 
 
OSSENDRECHT  Pastorie: Dorpsstraat 7, 4641  HV Ossendrecht 
Tel. 0164-61 25 21, geopend  donderdagmorgen 10.00-11.30 uur 
  
PUTTE:  Antwerpsestraat 35,  4645  BB Putte, (in de kerk) 
Tel. 0164-60 24 91 geopend vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
 

WEBSITE: 
www.samenkerk.nl/de Bron  

 
MAILADRES PAROCHIE DE BRON: 

 locatiehoogerheide@kpnmail.nl 
 

REKENINGNUMMER van PAROCHIE DE BRON: 
 

NL 44 RABO 01 22 90 64 11  
 

Penningmeester: e-mail: debronpenningmeester@gmail.com 

http://www.samenkerk.nl/de
mailto:locatiehoogerheide@kpnmail.nl
mailto:debronpenningmeester@gmail.com
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AFMELDEN VOOR PAROCHIEBLAD 

Per email:  

locatiehoogerheide@kpnmail.nl  

Als onderwerp noemt u: afmelden parochieblad 

Vermeld in de mail uw adres en/of postcode en huisnummer 

 

 

 

AANMELDING DIGITALE NIEUWSBRIEF  
 

Als u de digitale nieuwsbrief wil ontvangen mail dan naar: 

locatiehoogerheide@kpnmail.nl  

Als onderwerp noemt u:  abonnement nieuwsbrief  

 

SCHRIFTELIJK AAN-/AFMELDEN PAROCHIEBLAD 
 

NAAM      ……………………………………………………. 

 

STRAAT    …………………………………………………….. 

 

POSTCODE    …………………..    HUISNR    ………… 

 

WIL    WEL   /   GEEN *  BOEKJE ONTVANGEN 

* doorhalen wat NIET van toepassing is 

Deze bon inleveren op het parochiekantoor 
 

mailto:locatiehoogerheide@kpnmail.nl
mailto:locatiehoogerheide@kpnmail.nl
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WE VIEREN PASEN. 
 
Na de grauwe, grijze, natte winter breekt de lente aan. 
Jong groen, gele narcissen, we fleuren de boel op. 
De Goede Week is zoveel  erger  dan onze winter: pijn, lijden, eenzaamheid. 
“ Vader laat deze kelk aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil maar uw wil 
geschiede “. 
Ben je dan een koning der Joden die zo nodig ter dood gebracht moet 
worden??!! 
Nee, dan ben je bezig je op te offeren voor anderen, voor ons allemaal. 
Opdat wij tot bezinning zouden komen, waar zijn we mee bezig. 
Hebben we er iets van onthouden, toegepast in ons leven???? 
De wereld staat in brand, niemand die de juiste middelen heeft, of 
methodes kent die wereld weer in balans te krijgen. 
En dat moet niet die ander doen, jij zelf moet het heft in handen nemen. 
Meer beschaving, meer normen en waarden. 
Het is toch te gek dat ambulance personeel, de politie, letterlijk en figuurlijk 
te grazen worden genomen. Dat protesteren mag, maar die vernielzucht 
van de relschoppers slaat nergens op. 
Een symbool van elkaar wantrouwen was die joekel van een tafel in het 
Kremlin. 
Poetin aan de ene kant, Macron tegenover hem. 
En dat moet met elkaar in dialoog gaan. Je moet roepen, anders hoor je 
elkaar niet. Om het woord verstaan maar niet te noemen. 
Nee, nog meer oorlogsgeschut, nog meer soldaten. 
Willen ze eigenlijk wel vrede. 
Maar ook in onze eigen kleine dagelijkse wereld is het ook niet altijd pais en 
vree. 
Daar moeten we beginnen, als je dat kunt waarmaken ben je al ver. 
Een taak voor ieder van ons. 
Dat “kleine cirkeltje “wordt dan steeds groter. 
Daar ben ik van overtuigd. 
Binnenkort geen excuses meer i.v.m. Corona. 
We moeten “gewoon “zelf aan de bak. 
Ik wens mezelf en iedereen alle goeds daarbij. 
Dan kun je vanuit je hart zeggen: ZALIG PASEN. 
 
Marianne Mattheussens 
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